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Utses att justera Lars-Åke Holmgren Paragrafer: 107 - 129 
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Underskrift ................................................................................................ 

Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
 
 
 ................................................................................................ 
 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 
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  § 107 
 
Dagordning 
 
Dagordningen godkänns med följande ändring: 
 
Tillägg 
‐ Beslutsattestant och ersättare 
‐ Kommunal skattesats 
‐ Beslut om borgensavgift till Norsjölägenheter AB 

-----  
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KS-19/01027 § 108 
 
Personalförsörjning  
 
Bakgrund 
HR-chef Inger Johansson redovisar om personalförsörjning. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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KS-19/01028 § 109 
 
Sjukfrånvaro 
 
HR-chef Inger Johansson redovisar sjukfrånvaron i Norsjö kommun. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 
 
----- 
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KS-19/01018 § 110 
 
Ekonomisk rapport 
 
Bakgrund 
Kommunchef Katarzyna Wikström och verksamhetschef Eleonor 
Hedman redovisar den ekonomiska rapporten för kommunlednings-
kontor respektive kommunal utveckling till och med augusti månad 
2019. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras. 

 
----- 
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KS-19/00994 § 111 
 
Ändring av ”Policy för sponsring i Norsjö kommun” 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har antagit en policy för sponsring gällande idrott som 
bedrivs på elitnivå samt publikdragande arrangemang inom idrotts- och 
kulturlivet. 
Eventuell sponsring sker med befintligt avsatta medel för föreningsstöd. 
Ansökningar kan ske löpande. 
 
Enligt policyn ska beslut tas av allmänna utskottet. Då själva handlägg-
ningen av beslutet samt ansvar för budget för föreningsstöd ligger på chef 
för service och fritid bör även själva besluten kunna tas av ansvariga 
tjänstepersoner. Dock är det av vikt att beslutet fattas av fler än en person 
för att undvika eventuella misstankar om missförhållanden. 

 
Beslutsunderlag 
Sponsring i Norsjö kommun (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Under rubriken ”Beslut” ska formuleringen ändras till ”Beslut om 

kommunal sponsring fattas av chef för fritid och service samt 
verksamhetschef kommunal utveckling gemensamt”. 

• Genomföra nödvändiga redaktionella ändringar i dokumentet.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
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KS-19/00941 § 112 
  
Årsrapport 2018 för Leader Skellefteå Älvdal 
 
Bakgrund 
Leader Skellefteå Älvdal har lämnat rapport för sin verksamhet 2018. Av 
rapporten framgår även antal projekt till och med maj 2019 samt 
förutsättningar för finansiering av nya projekt för 2019 och framåt. 
 
Till och med maj 2019 har hittills 19 projekt beviljats som gäller Norsjö. 
Den totala budgetomslutningen för dessa projekt är 8 397 913 kr. Av dessa 
drivs 14 projekt av projektägare inom Norsjö, återstående 5 är projekt som 
omfattar Norsjö men som drivs av projektägare utanför vår kommun.  
 
Nuvarande programperiod avslutas officiellt 2020 men slutförandet av 
verksamheten pågår till och med juni 2023. Fram till dess ska leaderområdet 
ha ett bemannat verksamhetskontor. 
Det är samtidigt dags att inleda dialog kring kommande programperiod från 
2021 och framåt samt förbereda bildande av ett eventuellt nytt 
leaderområde. Leader Skellefteå Älvdal kommer att ta initiativ till möten 
med kommunledningarna i Malå, Norsjö och Skellefteå under hösten 2019 
för dialog kring kommande programperiod.  
 
Beslutsunderlag 
Årsrapport till kommunerna 2018 (bilaga). 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Informationen noteras 
 
----- 
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KS-19/00870 § 113 
 
Medborgarförslag - Informationsskylten vid infarten till Norsjö 
från Bjurträsk 
 
Bakgrund  
Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att Norsjö kommun ska 
uppdatera, utöka och flytta fram informationsskylten vid infarten till Norsjö 
från Bjurträsk, samt visa de intressanta blommor som växer i diket (Kung 
Karls spira). 
 
Tillväxtavdelningen arbetar redan med en möjlig digital informationsskylt 
vid infarten till Norsjö vid Bjurträskkorsningen och har i samråd med 
Norsjöbygdens företagarförening tagit fram en lämplig placering med syfte 
att få fler besökare till Norsjö – se bild: 
 

 
 
Skylten kräver strömförsörjning. Innehållet på skylten kan både handla om 
företagsannonser och evenemang och ska gå att uppdatera från distans.  
Uppförandet av en skylt kräver erforderliga tillstånd.  
 
Det är därmed i dagsläget osäkert om de informationsskyltar som finns vid 
infarten till samhället i framtiden ska finnas kvar.  
 
Information om intressanta växter och blommor finns redan tillgänglig via 
turistinformationen – och denna kan även utökas för att innefatta det bestånd 
av Kung Karls spira som förlagsgivaren omnämner. 
 
Ekonomi  
Investeringen kommer ske med projektmedel. Det återstår att utreda 
fördelning av driftskostnader där kommunen kan komma att medfinansiera 
driften via bygdeavgiftsmedel. 
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 Forts. § 113 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Ambitionen är att en ny informationsskylt ska installeras 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Utifrån upprättat yttrande avslås medborgarförslaget.  
 
----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Beatriz Axelsson 
Gold of Lapland 
Benny Matsson, Risliden 
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KS-19/00886 § 114 
 
Medborgarförslag angående anpassning av miljövagnarna 
 
Bakgrund  
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att miljövagnarna bör 
anpassas efter dagens behov. 
 
Norsjö kommun har erbjudit en hög nivå av service för insamling av olika 
typer av avfall. Insamling av avfall från Förpacknings- och 
Tidningsindustrin såsom glas, förpackningar och tidningar (FTI-avfall) är 
något som producenter av dessa produkter ansvarar för och som 
konsumenterna redan betalat för i och med köp av en produkt. 
 
Den kommunala insamlingen av FTI-avfall får således till följd att 
kommunens innevånare betalar för detta två gånger – förvisso med 
förbättrad service.  
 
Norsjö kommun tillsammans med övriga inlandskommuner i Västerbotten 
och Arjeplog/Arvidsjaur (Region10) utreder för närvarande framtida 
insamlingssystem. Det finns i framtiden förändrade krav på insamling för 
såväl hushållsavfall som för FTI-avfall. I väntan på denna utredning 
kommer ingen förändring göras på befintliga återvinningsvagnar. Dessa kan 
i framtiden komma att försvinna för att ersättas med andra lösningar.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag (bilaga) 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Medborgarförslaget avslås.  
 
----- 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson 
Eleonore Hedman 
Karin Holmqvist 
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KS-19/00911 § 115 
  
Motion om att utveckla Noretområdet till parkområde 
 
Bakgrund 
En ny detaljplan för Noretområdet tas för närvarande fram. Planförslag har 
ännu inte presenterats.  
 
Kristdemokraterna föreslår i en motion att Noretområdet utvecklas till ett 
parkområde. I motionen påtalas vikten av att den nya detaljplanen får en 
utformning som gör det möjligt att skapa ett parkområde. Vidare föreslås 
att en landskapsarkitekt får i uppdrag att ta fram förslag på utformning av 
park i anslutning till Noret och att likvida medel tillskjuts för ändamålet. 
 
Verksamhetsområde kommunal utveckling har tagit del av motionen och 
lämnar följande svar. 
 
Den nya detaljplanen för Noretområdet tillkommer för att öppna för nya 
utvecklingsmöjligheter på Noret. I planen föreslås byggrätt på vissa delar 
av Noretområdet avseende byggnader av kontorstyp. Bostäder, industri 
och handel ingår inte. I övrigt anger planen frilufts- och rekreations-
ändamål vilket möjliggör att till exempel anlägga ett parkområde.  
 
Den nya detaljplanen förväntas träda i kraft i början av 2020. Det är då 
möjligt att inleda arbete med en mer detaljerad utformning för delar av 
Noretområdet. För att ett förslag på utformning ska kunna tas fram 
behöver likvida medel tillskjutas. Budget för kommunal utveckling kan för 
närvarande inte inrymma kostnader för landskapsarkitekt. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (bilaga) 
 
Verksamhetens förslag till beslut  
• Uppdra till verksamhetsområdet kommunal utveckling att anlita en 

landskapsarkitekt för utformning av parkområde vid Noret. 
• Bevilja tilläggsbudget med 100 000 kr. 
• 100 000 kr hänvisas ur tillgängliga likvida medel. 
• Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres kostnadsställe 3299 – oförutsedda projekteringar 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 
Protokollet skickas till 
Ingrid Ejderud Nygren, Eleonore Hedman, Tina Lundgren 
KD – Lars-Åke Holmgren 
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KS-19/00989 § 116  
 
Serviceplan för Norsjöbygden 
 
Bakgrund 
Tillväxtavdelningen har tagit fram utkast till serviceplan för Norsjöbygden. 
Serviceplanen är en del i arbetet att förverkliga Norsjöbygdens vision 
”Världens bästa vardag”. En aktuell serviceplan är också en förutsättning för 
att Landsbygdsprogrammets stöd till kommersiell service ska kunna beviljas 
inom Norsjö kommun. Serviceplanen tar sin utgångspunkt i visionen för 
Norsjöbygden och i visionens fokusområden som beskriver de frågor 
Norsjöborna anser vara av betydelse för att skapa Världens bästa vardag.  
 
Serviceplanen har tydliga kopplingar till Norsjö kommuns näringslivs-
strategi där handeln är ett av strategiområdena. Serviceplanen förtydligar på 
vilket sätt Norsjö kommuns ska arbeta förutsättningsskapande i samverkan 
med handlare och andra aktörer som bedriver service eller verkar för att på 
olika sätt stärka servicen i Norsjöbygden. 
 
Aktuell version av serviceplanen (se bilaga) är för närvarande är ute på 
remiss hos Norsjöbygdens företagarförening, Företagarna samt 
serviceprojektet ”Välkommen till bygden” som drivs av Gold of Lapland. 
Organisationerna/projektet gör förankring med sina respektive medlemmar 
och projektdeltagare och ska komma med svar till tillväxtavdelningen senast 
30 september. 
 
Utifrån de synpunkter som inkommer ska tillväxtavdelningen revidera 
dokumentet och en reviderad upplaga kommer att skickas ut med 
handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde 15 oktober. Därefter sker 
eventuell ytterligare revidering inför att planen ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 
 
Ekonomi 
Serviceplanen har ingen egen budget. Grundarbetet ingår i tillväxtavdel-
ningens ansvarsområde. För specifika avgränsade insatser kan särskilda 
medel komma att sökas, bland annat inom de resurser som 
”Näringslivsklimat Norsjö” förfogar över. De bygdeavgiftsmedel som 
tilldelas Norsjö behöver få ett tydligare fokus på vilka slags insatser som 
medfinansieras för att underlätta att nationella stöd för att stärka och 
utveckla service kan komma Norsjöbygden till del. Flera av dessa stöd 
fordrar offentlig medfinansiering.  
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 13 
Allmänna utskottet 2019-10-01 
 

https://nkadm.sharepoint.com/sites/Kansli/Delade dokument/Ina och Sofie/Hemsida 2020/Kommun och politik/Protokoll - att rensa när klart/Allmänna utskottet/191001.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

 Forts. § 116 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
Serviceplanen ska gälla 2020 – 2026. Serviceplanen ska vara öppen för 
revideringar utifrån vad som sker i Norsjöbygden under perioden. 
Nuvarande handlingsplan gäller 2020 – 2022. 
 
Tillväxtavdelningens yttrande 
Serviceplanen anger hur Norsjö kommun kan arbeta förutsättningsskapande 
för att stärka servicen i bygden och då även i tätorten Norsjö. Det kan ske 
genom att samarbeta med andra aktörer i olika aktiviteter men även genom 
att anpassa och utforma egen service så att den stärker den kommersiella 
service som finns. För arbetet i serviceplanen gäller samma perspektiv som i 
näringslivsstrategin – Dialog och samverkan med företag, entreprenörskap 
samt varumärket och bilden av Norsjö. 
 
Ett viktigt uppdrag är att främja initiativ som stärker service – att underlätta 
för andra att bedriva utvecklingsarbete som stärker service. En del i detta 
handlar om förutsättningar för finansiering av insatser som genomförs av 
andra aktörer än Norsjö kommun. Det förs redan idag dialog om insatser 
som är beroende av medfinansiering för att nationella stöd ska kunna 
komma ifråga och där regional finansiering inte är aktuell då det rör lokala 
insatser.   
Här kan de bygdeavgiftsmedel som tilldelas Norsjö kommun fylla en viktig 
roll men det behövs att Norsjö kommun gör en tydlig prioritering av insatser 
som stärker service och att detta tydliggörs i de kriterier som fastställs för 
bygdeavgiftsmedlens användning.  
 
Tillväxtavdelningen förordar att serviceplanen antas och att kriterierna för 
bygdeavgiftsmedlens användning tydliggörs så att de stöder serviceplanens 
genomförande.  
 
Beslutsunderlag 
Utkast serviceplan 2020 - 2026, version 2019-09-05 (bilaga). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättad serviceplan för Norsjöbygden 2020 – 2026 antas. 
 
----- 
Protokollet skickas till 
Ingrid Ejderud Nygren 
Eleonore Hedman 
Beatriz Axelsson 
Tina Lundgren 
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KS-19/00990 § 117 
  
Näringslivsstrategi 2020 - 2026 
 
Bakgrund 
Tillväxtavdelningen har tagit fram utkast till ny näringslivsstrategi.  
 
Syftet med näringslivsstrategin är att lägga fast en för kommunens nämnd 
och bolag gemensam strategi för arbetet med näringslivsfrågor. 
Näringslivsstrategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att 
etablera och driva företag i Norsjöbygden och på så sätt skapa 
förutsättningar för hållbar tillväxt. Strategin ska också bidra till 
kommunens mål om ökade skatteintäkter och fler jobb i Norsjöbygden och 
att nå visionen Världens bästa vardag. 
 
Näringslivsstrategin är övergripande ska vara vägledande och fungera som 
ett strategiskt verktyg för att vårt näringslivsarbete ska bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Den ersätter tidigare 
näringslivsstrategi. 
 
Aktuell version av näringslivsstrategin (se bilaga) är för närvarande är ute 
på remiss hos Norsjöbygdens företagarförening, Företagarna Norsjö, 
Norsjölägenheter samt Gold of Lapland. Organisationerna/projektet gör 
förankring med sina respektive medlemmar och ska komma med svar till 
tillväxtavdelningen senast 30 september. 
 
Utifrån de synpunkter som inkommer ska tillväxtavdelningen revidera 
dokumentet och en reviderad upplaga kommer att skickas ut med 
handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde 15 oktober. Därefter 
sker eventuell ytterligare revidering inför att näringslivsstrategin ska 
fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Ekonomi 
Näringslivsstrategin har ingen egen budget. Grundarbetet ingår i 
tillväxtavdelningens ansvarsområde. För närvarande förstärks 
näringslivsarbetet genom de resurser som Näringslivsklimat Norsjö 
förfogar över samt bland annat genom projektet NiMR 
(Näringslivsutveckling i Möjligheternas region). Dessa ekonomiska 
förutsättningar är tidsmässigt begränsade och omfattar endast de första 
åren av strategiperioden. Nya projekt och insatser behöver tillkomma för 
att arbetet ska kunna fortgå hela perioden med den ambitionsnivå som 
näringslivsstrategin beskriver.  
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 Forts. § 117 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
Näringslivsstrategin ska gälla 2020 – 2026. I strategin ingår ett 
övergripande mål som ska uppnås 2022 då sker avstämning och eventuella 
revideringar för återstående strategiperiod. 
 
Tillväxtavdelningens yttrande 
Den nya näringslivsstrategin tar sin utgångspunkt i Norsjöbygdens vision.  
Av visionens 6 fokusområden berör 5 områden vårt näringsliv. Utifrån 
lärdomar av arbetssätt inom visionsarbetet har den nya näringslivsstrategin 
tagits fram i dialog med näringslivsaktörer, föreningar och innevånare i 
kommunen. Huvudfokus har varit på dialoger och mötesplatser, 
entreprenörskap och företagande, service till företagen samt etablering och 
exploatering.  
 
De viktigaste slutsatserna från arbetet är att det behövs fortsatt dialog och 
platsutveckling, mer varumärkesarbete internt och extern, stärka närverk 
samt att fortsatt arbeta med infrastruktur och kommunikationer. 
 
Det är en viktig förutsättning att arbetet med näringslivsutveckling är 
något som hela kommunen arbetar med. Samtliga verksamheter bör se 
över vilka delar man kan påverka som underlättar för företagare och 
besökare i sin kontakt med kommunen.  
 
Genom ökad dialog och samverkan har företagsklimatet förbättrats. Nu ska 
nästa steg tas där arbetet kommer att intensifieras med löpande utvärdering 
under perioden som strategin sträcker sig. 
 
Då näringslivsstrategin engagerar många och arbetats fram i dialog är den 
väl grundad. Strategin och dess arbetssätt är en del i Världens bästa 
vardag.  
Tillväxtavdelningen föreslår därför att näringslivsstrategin antas och 
vägleder näringslivsarbetet till och med 2026.  
 
Beslutsunderlag 
Näringslivsstrategi för Norsjöbygden 2020 - 2026, version 2019-09-05. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Näringslivsstrategin uppdateras efter inkomna remissyttranden. 
• I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
----- 
 
Protokollet skickas till 
Beatriz Axelsson, Eleonore Hedman, Tina Lundgren 
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KS-19/00897 § 118 
     
Förändring markområde – avstyckning från Norsjö 56:22 
 
Bakgrund 
I allmänna utskottet 2019-09-03 togs beslut om försäljning av del av 
fastighet 56:22 till makarna Viklund på 3000 m2. 
 
Makarna önskar utöka området till ca 5700 m2 för att även inkludera den 
del som ligger på motsatt sida om deras granntomt – som de fått besked 
om att få köpa.  
 
Markpriset baseras på Skogsstyrelsens utlåtande från (2017). 
 
Kommunal utvecklings yttrande 
Förändringen påverkar inte områdets utveckling på nämnvärt sätt. En 
större yta får till fördel att fylla hela luckan mellan två andra tomter. 
På delar av ytan avser makarna uppföra ett snickeri för verksamhet i det 
nystartade företaget.  

 
Beslutsunderlag  
Karta (bilaga). 

 
Allmänna utskottets beslut 
• Nytt beslut som ersätter föregående beslut (AU 2019-09-03 § 102) tas 

gällande försäljning av ca 5700 m2 ur Norsjö 56:22 för 19 000 kr till 
makarna Viklund. 

• Förrättningskostnader till Lantmäteriet betalas av köparna. 
• Köpekontrakt tecknas och köpeskilling erläggs när Lantmäteriet 

godkänt och utfört förrättning. 
 

----- 
 

 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Emma och Niklas Viklund 
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KS-19/01006 § 119 
 
Ändring attesträtter  
 
Bakgrund  
Tjänsten för drift och underhållsledare GVA återinfördes i januari 2019. 
Kostnadsställen som innefattas under den befattningen har under en tid legat 
kvar på avdelningschef teknik men behöver nu lyftas tillbaka till sin rätta 
tillhörighet. 
 
Dessa kostnadsställen är som följer: 
 
Inom ansvarsområde Kommunala gator och anläggningar – 334 
 Kst  
3100 Kommunala gator, barmark 
3101 Kommunala gator, vinterväghållning 
3102 Kommunala gator, underhåll 
3103 Offentlig belysning 
3104 Parkeringsytor, allmänna platser 

 
Inom ansvarsområde Statsbidragsberättigade enskilda vägar – 335 
 Kst  
3120 Enskilda vägar, barmark 
3121 Enskilda vägar, vinterväghållning 

 
Inom ansvarsområde Vatten och avlopp – 337 
 Kst  
3300 Gemensam va-verksamhet 
3301 Slambehandling 
3302 Vattenverk med reservoar, Norsjö 
3303 Vattenverk med reservoar, Bastuträsk 
3304 Avloppsreningsverk, Norsjö 
3305 Avloppsreningsverk, Bastuträsk 
3306 Vatten- och avloppsledningar, Norsjö 

3307 
Vatten- och avloppsledningar, 
Bastuträsk 

3308 VA, intäkter 
3311 VA-verk/-ledningar, Norsjövallen 
3312 VA-verk/-ledningar, Kvarnåsen 
3313 VA-verk/-ledningar, Risliden 
3314 VA-verk/-ledningar, Örträsk 
3315 VA-verk/-ledningar, Bjurträsk 
3316 VA-verk/-ledningar, Åmliden 
3318 VA-verk/-ledningar, Svansele 
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 Forts. § 119 
 
Inom ansvarsområde Renhållning – 336 
 Kst  
3324 Hushållsslam 
3326 Renhållning i naturen 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Snarast.  
 
Allmänna utskottets beslut 
• Till attestant för ovan kostnadsställen utses drift och underhållsledare 

GVA och med avdelningschef teknik som ersättare. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson 
Fredrik Salomonsson 
Tina Lundgren 
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KS-19/00580 § 120 
 
Brandpost vid Kapellgatan 
 
Bakgrund  
I kommunen finns ett antal brandposter placerade i privata bostäder. Dessa 
används av räddningstjänsten i händelse av brand för att få tillgång till 
släckvatten. Se tidigare beslut i Se tidigare beslut i kommunfullmäktige 
2015-06-22 § 70. 
 
En av dessa brandposter har under vintern sprungit läck och fastighetsägaren 
har drabbats av skada. Fastighetsägaren har efter detta begärt med 
hänvisning till tidigare beslut att brandposten tas bort. För att kunna 
verkställa tidigare beslut behöver därför ekonomiska medel tillskjutas. 
Eftersom fastighetsägaren redan drabbats av skada så är det angeläget att 
kunna verkställa under grävsäsongen  2019.  
 
Räddningstjänsten har framhållit att detta är en brandpost som de har behov 
av att ersätta med brandpost i gatan. Eftersom räddningstjänsten tillhör Malå 
kommun hanteras ärendet av Kommunal utveckling och teknikavdelningen. 
Kostnader för rivning av befintlig brandpost i privatbostad föreslås bekostas 
av den egna kommunen medan investeringen av en ny brandpost 
kostnadsförs på den med Malå kommun, gemensamma Bygg- och 
miljönämnden. Det övergripande ansvaret för brandposter ligger hos 
Räddningstjänsten då syftet med brandposter är just i den verksamhetens 
intresse. 
 
I KS 2019-06-11 §142 återremitterades ärendet för vidare utredning om 
möjlighet att säkerställa brandposten i befintlig fastighet. Detta har gjorts 
och fastighetsägaren kräver att brandposten tas bort.  
 
Ekonomi  
Att demontera brandposten är i många fall en ganska omfattande operation 
då avstängningsmöjlighet vid kommunens huvudledning saknas för 
brandposter. Ledningen kan alltså inte bara tas ur bruk utan måste grävas 
fram och en ny avstängning monteras.  
 
Del som berör rivning av befintlig brandpost är inte att betrakta som 
investering och extra anslag av driftmedel begärs därför likväl som 
investeringsmedel för den del som berör nyinstallation av brandpost. Det är 
svårt att uppskatta exakt hur mycket av arbetet som tillhör rivning av 
befintlig brandpost och hur mycket som tillhör nyinstallationen.  
 
Äskade driftmedel för rivning: 50tkr.  
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 Forts. § 120 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
2019 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2015-06-22 § 70 
Kommunstyrelsen 2019-06-11 §142 
 
Verksamhetens förslag till beslut 
‐ Omdisponering av befintliga driftmedel på 50 000 kronor godkänns.  
‐ Medlen tas från kst 1105, KS-förfogande och påförs kst 3104, 

Parkeringsytor, allmänna platser.  
‐ Tilläggsanslag för investering beviljas med 50 000 kronor. 
‐ 50 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
‐ Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
‐ Kostnaden påföres projekt I1911, Brandpost Kapellgatan.  
‐ Till beslutsattestant utses Elin Andersson med kanslichef som ersättare. 
‐ Ansvarsområde beslutas till 620, Miljö- och byggnämnd (inklusive 

räddningstjänst). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Omdisponering av befintliga driftmedel på 50 000 kronor godkänns.  
• Medlen tas från kst 1105, KS-förfogande och påförs kst 3104, 

Parkeringsytor, allmänna platser.  
• Kostnaderna för rivningen påföres kst 3104, Parkeringsytor, allmänna 

platser. 
• Avvakta med ny vattenpost till nytt avtal upprättats med Malå Norsjö 

miljö- och byggnämnd. 

----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson  
Fredrik Salomonsson  
Eleonore Hedman 
Tina Lundgren 
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KS-19/00963 § 121 
 
Sammanträdesdagar 2020 
 
Bakgrund 
Förslag till sammanträdesdagar för utbildning- och omsorgsutskottet, 
allmänna utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt 
demokrati och medborgarberedning har upprättats enligt nedan. 

 

 

 

 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Utskottet har inget att erinra mot förslaget. 
• I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ingela Lidström 
Aina Sjölin Ekman 

 
  

Beredning kl. 
10.00. Ärenden 
inlämnas 
senast 3 dagar 
innan. 
 
Måndag 

Utbildnings
- och 
omsorgs-
utskottet 
 
 
Måndag 

Allmänna 
utskottet 
 
 
 
 
Tisdag 

Demokrati 
& 
medborgar
-beredning 
 
 
Torsdag 

Kommun-
styrelsen 
 
 
 
 
Tisdag 

Kommun-
fullmäktige 
 
 
 
 
Måndag 

13 jan 20 jan  21 jan     4 feb  
24 feb   2 mar   3 mar 20 feb 17 mar 30 mar 
30 mar   6 apr   7 apr 30 apr 21 apr   
11 maj 18 maj 19 maj     2 jun 15 jun  
      
17 aug 24 aug  25 aug 27 aug  8 sep  
21 sep 28 sep  29 sep 22 okt 13 okt 26 okt 
  2 nov  9 nov 10 nov  24 nov   7 dec 
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KS-19/00972 § 122   
 

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel år 2020 
 
Bakgrund 
Kommunen ska för varje nytt år upprätta en handlingsplan för hur 
bygdeavgiftsmedlen ska användas under året. Planen ska därefter godkännas 
av Länsstyrelsen. 
 
Som framgår av bilagda handlingsplan ska insatsområdena fördelas enligt 
följande: 
 
Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder 38 % av tilldelade medel 
Främjande av kommunens föreningsliv 62 % av tilldelade medel 
 
Enligt Länsstyrelsen ska det i handlingsplanen framgå vilka investeringar 
som kommunen avser att prioritera.  
 
2019 lades stor vikt vid följande inriktningar: 
− Medfinansiering av projekt där föreningen söker stöd från vissa 

nationella program (ex. Landsbygdsprogrammet m.fl.) 
− Åtgärder för att bevara och förnya möjligheter till attraktiv fritid 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan, bilaga (förändringar markerade med gult). 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
• Handlingsplanen för 2020 godkänns och skickas till Länsstyrelsen för 

fastställande. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Länsstyrelsen 
Ingela Lidström 
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KS-19/00992 § 123 
 
Årsredovisning 2018 - Stiftelsen Skellefteå och Byske 
kompaniers invalidbeväringskassa 
 
Bakgrund 
I enlighet med stadgarna för Skellefteå och Byske kompaniers invalid- 
beväringskassa anhåller Stiftelsen om kommunfullmäktiges godkännande 
av styrelse- och revisionsberättelse för år 2018. 
 
Länsstyrelsen har beslutat att avregistrera Stiftelsen Skellefteå och Byske 
kompaniers invalidbeväringskassa. Då stiftelsen har förbrukat sina 
tillgångar i enlighet med ändamålet är stiftelsen upplöst.  
 
Beslutsunderlag 
Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassas 
styrelse- och revisionsberättelse för år 2018, bilaga. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Styrelse- och revisionsberättelse för 2018 avseende Stiftelsen 

Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa godkänns. 
• För Norsjö kommuns del beviljas styrelsen och redogöraren 

ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning.  
• Norsjö kommun noterar enligt Länsstyrelsen beslut, att stiftelsen är 

upplöst. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa 
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KS-19/00325 § 124 
 
Risk- och sårbarhetsanalys  
 
Bakgrund  
Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är 
skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, RSA. Syftet med 
arbetet är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera 
kriser.  

Risk- och sårbarhetsanalysen ger viktig kunskap om hur vi kan förebygga, 
förbereda oss inför och hantera kriser. Syftet med analysen är att: 

‐ ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga 
‐ ge underlag för information om samhällets risker till allmänheten och 

anställda 
‐ ge underlag för samhällsplanering samt  
‐ bidra till en riskbild för hela samhället. 
 
Risk- och sårbarhetsanalysen ska tillgodose nyttan för den egna 
organisationen eller verksamheten, vilket uttrycks i de tre första punkterna. 
Punkt fyra handlar om att aktörerna lämnar en redovisning av RSA-
arbetet, som ett bidrag till en samlad nationell riskbild för samhället. 
 
Beslutsunderlag 
Risk- och sårbarhetsanalys, (sekretessdel) 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Risk- och sårbarhetsanalys för Norsjö kommun fastställs. 

----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Siv Bäckström 
Ledningsgruppen 
Länsstyrelsen Västerbotten 
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KS-19/01087 § 125 
 
Tillsättande av tillförordnad kommunchef 
 
Bakgrund 
På grund av att kommunchef Katarzyna Wikström slutar sin anställning har 
kommunstyrelsen att utse en tillförordnad kommunchef. 
 
Vid sammanträdet lämnas ytterligare information. 
 
Samverkan kommer att ske 2019-10-10. 
 
Allmänna utskottets beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
----- 
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 26 
Allmänna utskottet 2019-10-01 
 

https://nkadm.sharepoint.com/sites/Kansli/Delade dokument/Ina och Sofie/Hemsida 2020/Kommun och politik/Protokoll - att rensa när klart/Allmänna utskottet/191001.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01036 § 126 
 
Förvärv av fastigheten Norsjö 13:7 
 
Bakgrund  
Missionsförsamlingen har lagt ut skogsfastigheten Norsjö 13:7 till 
försäljning. Fastigheten gränsar till kommunens fastighet Norsjö 56:22 och 
breder ut sig söder om reningsverket, ut på Långholmen. 
Norsjö kommun har efter rådgivning från Skogsstyrelsen angående 
fastighetens värde lagt ett bud på 1 300 000 kr. Missionskyrkan har funnit 
att kommunens bud är det högsta. 
 
Ekonomi 
Enligt värderingsutlåtande från Skogsstyrelsen uppgår avkastningsvärdet på 
skogsmarken till 1 207 000 kr. Till det kommer värdet för det strandnära 
läget, som innebär tillskapande och försäljning av tomter.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Snarast teckna köpekontrakt och köpebrev.  
 
Kommunal utvecklings yttrande 
Denna fastighet är av stor vikt för Norsjös framtida utveckling – då den 
ligger samhällsnära och erbjuder möjligheter att tillskapa fler strandnära 
tomter. 
I dagsläget finns ett LIS-område på yttersta delen av Långholmen. I ett 
utvecklingsperspektiv behöver detta område ses över samt man kan 
överväga att detaljplanera delar eller hela området. 
Kommunal utveckling ställer sig därför positiv till förvärvet. 
 
Beslutsunderlag 
Kartbild, bilaga 
Skogsvärdering, bilaga 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut  
• Förvärvet av fastigheten Norsjö 13:7 för 1 300 000 kr godkänns. 
• Investeringsbudget beviljas med 1 300 000 kronor i tilläggsanslag.  
• 1 300 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres I1914, Förvärv skogsfastighet Norsjö 13:7.    
• Ansvarsområde för projekt I1914 fastställs till 301, Skog och mark. 
• Till attestant för I1914 utses Eleonore Hedman och till ersättare utses 

kommunchef. 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman, Tina Lundgren, Kommunchef  
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KS-19/01070 § 127 
 
Beslutsattestant och ersättarere för nytt projekt – P1951 
”Biblioteksprojekt” 
 
Bakgrund  
Externa medel från kulturrådet är beviljad för utveckling av biblioteksverk-
samheten för 2019–2020. 
  
För att underlätta den ekonomiska hanteringen av dessa medel är 
önskemålet att få öppna ett projektkonto. 

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
2019–2020 
 
Allmänna utskottets beslut  
• Till attestant för P1951”Biblioteksprojekt” utses Mari-Louise Skoogh 

och till ersättare Eleonore Hedman  
• Ansvarsområde för projekt P1951 fastställs till 320, Bibliotek. 

 
----- 
 

 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Mari-Louise Skogh 
Berit Enqvist 
Eleonore Hedman 
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KS-19/00574 § 128 
 
Kommunal skattesats 2020 för Norsjö kommun 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. Skattesatsen fastställs 
när budgeten fastställs. I juni 2019 fastställdes skattesatsen för 2020 till 
oförändrat 23,40 procent per skattekrona. 
 
Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 
den 1 januari 2020. Delskatteväxling från kommunerna till Region 
Västerbotten genomförs genom att kommunerna sänker skatten med 5 öre 
och Region Västerbotten höjer skatten med 5 öre från och med den 1 
januari 2020. 
 
En skatteväxling med 5 öre medför att kommunalskatteintäkterna för 
Norsjö kommun minskar gentemot beslutad budget med drygt 400 tkr år 
2020. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Norsjö kommun delskatteväxlar 5 öre till Region Västerbotten för 

kollektivtrafiken. Den primärkommunala skattesatsen för år 2020 
sänks från tidigare beslutat 23,40 procent per skattekrona till 23,35 
procent per skattekrona. 

 
----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01083 § 129 
 
Beslut om borgensavgift till Norsjölägenheter AB 
 
Bakgrund 
Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska 
verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat 
innebär att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar av att ha en 
kommun som ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för 
nyttjad kommunal borgensram. 

 
Borgensavgiftens nivå ska prövas och fastställas årligen. 
 
Kommunstyrelsen har 2012-11-27 fastställt ränte- och amorteringsvillkor. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Fr.o.m. år 2020 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Villkor för borgensavgift år 2020 fastställs till 0,34 % på upptagna lån 

i Norsjölägenheter AB. Avgiften debiteras kvartalsvis i efterskott. 
 
----- 
 
 
Protokollet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef  
Norsjölägenheter AB 
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